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BESTE JONGEN EN MAEGIES!
De wintertied zit d'r zowat weer op en et veuijaor komt d'r an. In de netuur kuj' dat al een
hiel posien vernemen. De eerste veurjaorsbloemefl bin al uutbluuid, en een boel voegelties bin
drok in de weer mit et maeken van nussies. Staorigan begirmen ok de bomen weer in et blad te
kommen. De boom die in oonze streken as iene van de laesten in blad komt is de ekkelboom.
As de ekkelboom liekewel in blad begint te kommen, hej' kaans daj' de iekmulder zien. Wat
veur ding een iekmulder is?? Now, iekmulder is et Stellingwarver woord veur 'meikever'.
Hoe en wat percies kuj' allegere lezen op de volgende bladziede!
In et Stellingwarfs bestaon d'r een hieleboel mooie, aorige en appatte woorden veur plaanten
en dieren. D'r bin ok wel flunk wat woorden etzelde as in et Nederlaans, heur. Een koe is in et
Stellingwarfs ok een koe en een hond blift een hond. Vaeke is et verschil mar hiel klein: een
muis is in et Stellingwarfs een moes, en een kikker wodt een kikkerd. En zo bin d'r nog wel
meer van dit soort veurbeelden.
Hieronder zien jim een riegeltien dierenaemen in et Stellingwarfs die wat muuiliker te herkennen binnen. Now is et makkelike dat de Nederlaanse vertaeling in et riegeltien d'r naost staot.
Mar..., dat riegeltien staot niet in de goeie volgodder! Et is an jim om daorveur te zorgen. Lokt
d'r bi'j pakken. Dan
et niet, dan kuj jim altied et haandwoordeboek Stellingwarfs-Nederla
koj' d'r echt wel uut. Et haandwoOrdeboek staot ok bi'j jim in et lekaol.

STELLTNGWARIS
stiekelvarken
wapse
peerd
evertaske
ente
podde
zwelver
wraffebieter
g elegouw
herenhoentien

NEDERLANDS
libel
eend
lieveheersbeestje
zwaluw
egel
paard
wesp
wielewaal
hagedis
pad

OVER DE STELLINGWARVER NETUUR
De nehatr In mete
(m. m. v. Wiebe Scheenstra)
As de ekkelboom in blad begint te
kommen, hej' kaans daj' de iekmulder zien. Iekmulder is et
Stellingwarver woord veur 'meikever'. Iekmulder is aenlik een
hiel mooi woord. Veural aj' weten
dat et .dier et blad van de ekkelboom vermaeld om et opeten te
kunnen. Now, en 'iek' is een aander woord veur ekkelboom en
mulder dudet op maelen. In de
Stellingwarven wodt een 'molenaar' ok 'mulder' nuumd. Aorig,
vienen jim niet?
De kever, mit zien brune dekschilden, is omdebi'j twie, drie
centimeter laank. Ft dier het een
bried en dik aachterlief dat
ophoolt in een punte.
De iekmulder dreegt grote, bladvormige sprieten, waor de reukorganen in zitten. Ft is veur et mannegien et middel om een wiefien
mit op te sporen.
D'r kommen de hieltied weer meer iekmulders. D'r bin jaoren west daj' ze haost niet meer zaggen.
Op zaachte aovens in meie kommen de dieren, die goed vliegen kunnen, te veurschien. le kun ze dan
heuren; et geluud van et vliegen is een betien goonzend. Soms knallen ze wel es hadde tegen de raemen of de veurrute van een auto an.
As et wiefien eigies legt, dot ze dat diepe in de grond. Mit mekeer legt ze zoe'n zeuventig eigies.
Nao de tied vligt et diertien nog even omme en gaot dan dood.
Nao drie weken kroepen de larven uut de eigies. De larven bin haost wit van kleur, mit een brune
kop en drie peer poten an et veurste diel van et lichem. Die larven wo'n engerlings nuumd.
Engerlings leven drie tot vier jaor onder de grond, veurdat ze in voiwassen jekmulders veraanderen. Zoe'n larve wodt wel vuuf, zes centimeter laank en zoe'n zes millimeter dikke. Under de grond
eten engerlings wottels en ere ondergroonse dielen van plaanten. De larven kun slim schaedelik
wezen veur de wottels van plaanten van bepaolde gewassen, bi'jglieks ok van gewoon grös.

Defluilketel
(Een verhael van Harmen Houtman)
Mirjam en Abel bin krek uut schoele. Ze wo'n niet meer deur Mem ophaeld, want ze bin groot
gçnoeg om alliend te fietsen. Mirjam is negen en Abel is zesse. Ze wonen trouwens ok hiel dichte
bi'j schoele. Miriam past op Abel.
As ze thuuskommen zien ze nog krek dat Mem de geragedeure dichte trekt. Ze poest en hiemt d'r
van. De kiender lachen. Mem liekt wel op et peerd van omke Douwe dat hadde draefd het. Dc neusgatten van zoe'n dier staon dan wiedeupen en b!aozen locht uut.
'Zol Mem now ok zokke grote neusgatten hebben?' lacht Mirjam.
Tat meuj' niet zeggen,' ropt Abel.
'Krek op 'e tied,' zegt Mem, want de kiender hebben gien sleutel.
'Wat hej' daor in die grote tasse,' vragt Mirjam.
Abel perbeert de tasse al eupen te trekken.
'Niet doen,' waorschouwt Mem, 'daor zit een hiele mooie jurk in veur et feest op schoele.'
'Oonze schoele wodt honderd jaor oold,' ropt Abel, 'en now komt d'r een kloon. En ik doe ok mit
an een minitrekker-race.'
'Mag ik et waeter veur de thee opzetten?' vragt Abel.
'Nee, dat doe 1k,' zegt Mirjam, 'dat kun ie niet!'
'Vanzels kan Abel dat we!,' zegt Mem, 'ik vien et hatstikke mooi dat hi'j dat vragt. Laeter, as hi'j
alliend woont, moet hi'j ok theezetten kunnen.'
'En eten koken en ofwasken en stofzoegen,' gaot Mirjam deur.
'Stofzoegen kan ik a!,' mient Abel.
Mem pakt de fluitketel en geft die an Abel. Hi'j wil de waarme kraene eupendoen, mar mem zegt
dat d'r koold waeter in moet. Et gas maekt et waeterwaarm.
Abel dri'jt de kraene flunk eupen. As mem 'stop' ropt, dri'jt hi'j him weer dichte. Mem dri'jt et gas
eupen en zet de fluitketel op et gaspit.
'Now moej' waachten tot hi'j fluit,' zegt Mirjam. 'Dan is et waeter veur de thee klaor.'
Dat wet Abel wel en hi'j gaot in de grote stoel zitten. Hi'j is wat muui van et voetbal!en op et plein.
Hi'j knikkebolt en even laeter slapt hi'j. Mem en Mirjam bin de kaemer dan al uut.
Abel droomt over de stbfzoeger! As hi'j mit de slange zoegt, veraandert die opiens in een echte slange! De gele slange mit zwatte strepen et de krummen van de vloer op. Abel lat him van de schrik
los. De slange krigt poties en lopt naor de bloempotten en vret een blad op. Hi'jyint et niet lekker
en spi'jt et weer uut.
Dan lopt de slange naor Maxi, de kaeter. Die ligt te soezen. De slange dri'jt him hielemaole om
Maxi henne. Maxi is niet bange, want hi'j het de ogen niet eupen. Hi'j daenkt dat et de aarm van
Abe! is. Maxi vint dat noflik en begint nog hadder te knorren.
In zien droom zit Abel op 'e taofel en gooit een vaas omme. Gelokkig zit d'r niks in. Abel zien ti'jen liggen op de taofelraand, want hi'j is bange dat de slange him bieten zal.
De slange gaot bi'j Maxi weg en kropt op tien poten naor de keuken. Bi'j de stange van et gasfernuus kiimt hi'j naor boven.
'Niet doen, niet doen, dat is hiete,' raost Abel.
Inienend begint de fluitketel te zingen. Een vassien over een trein die mar henne-en-weer-denne
onder een tunnel deur ridt.

Et treintien dat gaot hen '-en-weer
de wielties doen him wel wat zeer,
mar dan komt op eeh goeie keer
de massienist mit waegensmeer.
Abel schrikt, de slange schrikt en Maxi schrikt. Een fluitketel moet fluiten, niet zingen!
'1k heb d'r genoeg van,' zegt de fluitketel, 'ik moet altied fluiten as et waeter hiete is. Van now of
an wil ik zingen en springen!'
Hi'j schoeft langzem naor de raand van et gasstel.
'Niet springen,' ropt Abel bange, 'Maxi gao daor weg.'
De fluitketel schoeft nog veerder en as hi'j op et raantien staot, springt hi'j...
'Maxj, Maxi, kom hier...' raost Abel en vaalt uut de stoel.
Hi'j wodt wakker en Mirjam en Mem kommen de kaemer in. Mit grote ogen kieken ze him van
bovenof an.
Now het Mem niet alliend grote neusgatten, mar ok al grote ogen, daenkt Abel.
'Et waeter kookt,' ropt Mem, 'heur ie clan de fluitketel niet!'
'De fluitketel zingt,' zegt Abel en komt overaende.
'le bin in de slaop valen,' zegt Mirjam, 'de ketel fluit al haost vuufmenuten.
Mem schinkt et waeter in de theepot. Abel is nog te slaoperig.
Onder et theedrinken vragt Abel inienend:
'Mem, wat is aenlik waegensmeer?'
Mirjam en Mem kieken mekeer verbaosd an. Abel zingt:
Mar dan komt op een goeie keer
de massienist mit waegensmeer...
Vertaal de volgende zinnetjes in het Nederlands:
1. Mirjam en Abel wonen hiel dichte bi'j schoele.

2. 'Dat meuj' niet zeggen,' ropt Abel.

3. 'Wat hej' daor in die grote tasse,' vragt Mirjam.

4. Abel dri'jt de kraene funk eupen.

5. Et waeter veur de thee is klaor.

6. Hi'j is bange dat de slange him bieten zal.

PUZELSPUZELSPUZELSPUZELSPUZELSpUZELS
Op disse bladziede staon twie puzels. Die puzels bin misschien wel wat muuilik, mar jim moe'n ze
mar esperberen. In beide puzelties moe'njim Stellingwarfse woorties invullen. Die woorties moe'n
jim op de strepies schrieven. len strepien is iene letter. Onder de strepies staon de omschrievings van
de woorden die jim invullen moeten. In elk woord kommen dezelde letters as in et veurige woord,
mar de hieltied mit iene ni'je letter d'r bi'j. Om jim een betien te helpen, staon boven de puzels, in
een appat blokkien, de letters die as jim bruken moeten. We hebben ze vanzels wel een betien deur
mekaander husseld.
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De omschrievings van de woorden

De omschrievings van de woorden

1. letter
2. persoonlik veurnaemwoord
3. grote waetervlakte
4. overwinning
5. bepaold ark van de timmerman
6. van gaes
7. meervoold van glas

1.letter
2. voegwoord
3. ontkenning
4. voeding tot je nemen
5. zwat maeken
6. hemellichem
7. lijnen

VROEGER EN NOW
Koe1iitän
As Jim et woord koehuden staon zien, wetenjim vast niet wat daor mit bedoeld wodt!
Dat is hielendal gien wonder, heur, want et gaot hier om een hiel oold beroep. Een beroep dat al
lange niet meer bestaot. Et was alderdeegst een beroep dat uutoefend wodde deur kiender! koehuden betekent 'op koenen passen'. De boeren hadden hiel vroeger nog niet alle stokken laand ofrasterd. Wollen ze dan toch dat de koenen op zokke lanen et gros opeten gongen, dan nammen ze koehuders in dienst. Die mossen dr dan veur zorgen dat de koenen d'r niet vandeur gongen.
WI f hebben et verhaeltien dat daorover gaot en hieronder staot, kregen van een oolde man. Die
man hiette Pieter Heida en woonde vroeger in Oosterwoolde. -Hi / is hiel oold wodden en vertelde
en schreef graeg over vroeger. Over de tied dat hi Y nog jong was, wus hi hiel yule. Jim moe 'n et
stokkien over et koehuden mar gauw es lezen. Wel een verschil mit tegenwoordig, vienenjim ok flier?

'Tot an rond 1890 toe was et gewoonte dat haost elke boer eenjonge ofmaegien in dienst hadde dat
zommers op de koenen
passen mos die in et laand
leupen Temeensen as de
boer zels gien kiender had
die dat doen konnen. Now
..
mienden zokke boeren ok.
.
.
..
wel es dat de eigen kienTiu
der te goed weren veur dat'.
warkien.
;:: •
- .-. .
Koehuders of huudsters
weren vaeke kiender van.
- ____
• •.
. .
zoe'n tien, twaelf jaor
oold, die deur dat wark. et
laeste jaor van de schoele
:
verzumen mossen. In de
wintertied, as de koenen
op de stal stonnen, konnen
ze ve±s1 wei weer naor
..
-•
schoele en as ze et wat
troffen mit de meester,
ARV

U.
tussentieds ok nog wel es'
AWN
De wat grotere boeren
M
ilk
hadden in die tied een stok
of tien, twaelf koenen en
4
daor mos een koejonge of
maegien mit naor et laand
en d'r op passen. Om een
hieleboel stokken land zatten boswallen of d'r leup een sloot bi'j langes. Dat weren de vaaste kaanten en dan vul et koehuden wel wat mit. Vanzels weren d'r ok stokken laand genoeg mit eupen kaanten en daor mos oppast wodden dat de koenen d'r niet vandeur gongen.

Vaeke leupen de koppelties koenen van verschillende boeren niet zo veer van mekeer of en as 't mar
evenpies vertrouwd was koj' de lokroep van de huderties heuren: 'Jehuj, jeho. Kom ie bi'j mi'j of
kom ik bi'j jow'.
En clan gong et vanzels op een speulen: slotienspringen, fluities maeken en niet te vergeten hutten
bouwen. Die bruukten de koehuderties ok om d'r schoelen te kunnen. Want et was somstieden niet
alles om bi'j weer en wiend bi'j de koenen omme te huteren (huiveren, rillen van de kou). Die
schoelhutten wodden vaeks in de boswallen maekt. De kiender bruukten daor takken veur en ze nammen ok wel es oolde matten mit van huus.
Middags om twie ure, soms ok wel es een ure laeter, mochten ze weer mit de koenen op huus an.
Daor kwammen ze in de stal en aovens kregen ze zommers nog wat grös van et kaampien laand bi'j
huus. In et laest van september kregen de koenen clan vaeks sparre (spurrie, een soort gruunbemesting). Die sparre verbouwden de boeren naodat ze de rogge van de bouw haeld hadden.
Et was alderdeegst zo, dat in et laest van oktober, as de koenen haost op de stal blieven mossen, op
de bouwlanen waor sparre gruuide en die al mi'jd weren, al weer ni'je sparre opkwam. Dan mossen
de kiender mit de koenen parkien huden op et sparrelaand. De boer zette clan elke morgen mit paolen een hoeke (parkien, perkje) uut. De koehuders mossen perberen de koenen tussen die paolen te
holen. Ok as d'r veur de dadde keer gros ston, deden ze dat wel. De koehuders vunnen dat de muuilikste tied van et jaor.'
PA
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Doilber
oflèieken
Meester kikt de scbriften nao. Hi'j wet
zeker dat d'r kiender binnen die ofkeken
hebben, want op de bladziede van Erik
lest hi'j:
'Dat weet ik niet,' en op dat van Mark
staot: 'Tk ok niet!'

Twie viskers zitten naost mekere te visken.
Iniend vragt de iene an de ere:
'Mag ik jow clobber wel even lienen? Die
van mi'j gaot de hieltied onder.'

vlen
'Mien bruur is laestdaegs uut een hoge boom
van twintig meter valen,' vertelt Monique
an heur vrundinnegien.
'Hedenhitskes nog an toe,' schrikt Lianne, 'dan
zal hi'j him wel knap zeer daon hebben.'
'Dat vul mit,' antwoordt Monique, 'hi'j had
nog mar een halve meter kiommen...'

Zunh
Pake gaot naor de winkel om een peer
ni'je schoenen.
'Wat bin die kringen toch verhipte duur, niet,'
zegt hi'j tegen de verkoopster. 'Weten jow niet
een meniere om ze langer dregen te kunnen?'
'Vanze!s we!, meneer,' zegt de verkoopster,
jow moe'n gewoon grotere stappen maeken!'

were!dt,te!
Simon vragt an zien heit wat esperanto is.
'Dat is een were!dtael,' vertelt heit.
'Waor praoten ze dat dan?' wil Simon
weten.
'Nargens,' antwoordt heit.
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